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Vad gör Svenska kommittén mot 
antisemitism? 

 
AV JESPER SVARTVIK 

 
 
 
Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, 
är en liten organisation med knappa resurser. 
Men den verksamhet vi bedriver är om-
fattande. Låt mig ge en kortfattad redogörelse: 
     Under 2006 deltog hundratals lärare, 
politiker och andra i utbildningar om anti-
semitism, rasism och Förintelsen vilka 
arrangerades av SKMA, i några fall i 
samverkan med andra organisationer. Sju 
utbildningsseminarier hölls i Sverige. Därtill 
genomfördes fyra studieresor, två av dem till 
Polen, en till Lettland och en till Israel. 
     Under 2006 arrangerade SKMA, i vissa fall 
i samverkan med andra, fyra offentliga möten 
på olika platser i Sverige med Max Safir, 
överlevande från koncentrationslägret Ebensee, 
och Bob Persinger, före detta amerikansk 
soldat som var med och befriade Ebensee. 
Sammanlagt över femhundra vuxna och 
ungdomar lyssnade till deras vittnesmål. 
     Liksom under tidigare år höll Svenska 
kommittén mot antisemitism i november ett 
seminarium till minne av ”Kristallnatten”. De 
över hundra deltagarna lyssnade till Lisel 
Kahns berättelse om livet som ung tysk-judisk 
flicka i Nazi-Tyskland och flykten till Sverige 
samt till idéhistorikern Stéphane Bruchfelds 
föreläsning om ”’Rikskristallnatten’ i 
historien”. I samband med Förintelsens 
minnesdag var SKMA medarrangör för en 
manifestation i Stockholms stora synagoga. 
 
Opinionsbildning 
 
Svenska kommittén mot antisemitism fortsatte 
under året sin bevakning av medier och debatt. 
Vi initierade bland annat den debatt om 
antisemitism i Ordfront Magasin som fördes 
under början av 2006. Tillsammans med de 
judiska församlingarna protesterade SKMA 
mot justitiekanslerns beslut i frågan om de 
antisemitiska kassettinspelningar som såldes 
vid stora moskén i Stockholm. I samverkan 
med de judiska församlingarna riktade SKMA 
även kritik mot regeringens tystnad inför det  

 
 
 
möte den iranska regimen arrangerade i syfte 
att förneka Förintelsen. SKMA protesterade 
vidare mot att Svenska filminstitutets pedagog-
iska tidskrift Zoom i en artikel om Lena 
Einhorns film ”Ninas resa” uppmanade 
skolelever att söka paralleller mellan 
Förintelsen och Israels politik i konflikten med 
palestinierna. 
     Till detta kommer de dagliga samtal och 
förfrågningar som inkommit till SKMA:s 
kansli. SKMA bistår regelmässigt lärare, 
elever, journalister och politiker med 
information och material om antisemitism, 
nazismen och Förintelsen. Vi hjälper skolor att 
organisera studiedagar och förmedlar 
föreläsare. Under 2006 omarbetades även 
SKMA:s hemsida så att den framöver kan bli 
ett än mer effektivt verktyg i vårt arbete. 
     Under 2006 publicerades slutligen tre 
nummer av SKMA:s nyhetsbrev. I dessa 
presenterades ny internationell och svensk 
forskning om antisemitism samt aktuell debatt 
i denna och angränsande frågor. Nyhetsbrevet 
når tusentals läsare, däribland lärare, politiker 
och opinionsbildare. 
 
Årets verksamhet 
 
2007 fortsätter arbetet. Vid sidan av den 
reguljära verksamheten och opinionsbild-
ningen kommer Svenska kommittén mot anti-
semitism under året att bygga upp en orga-
nisation för elevresor till Förintelsens platser. I 
mars arrangerade vi i Helsingborg en tvådagars 
utbildning om extremnationalism och anti-
semitism för framför allt lärare – närmare 200 
personer deltog.  
     Under sommaren 2007 genomförs en 
utbildning i Ukraina i samarbete med 
Ukrainian Holocaust Centre och under hösten 
erbjuds en fortbildning om Förintelsen med en 
studieresa till Polen. I samarbete med Forum 
för levande historia arrangeras två längre 
utbildningar om Förintelsen samt ett utbild-
ningsseminarie för lärare, journalister och 
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andra som tidigare deltagit i SKMA:s och 
Forums längre utbildningar. En lärobok om 
antisemitism produceras. 
 
En rättfram vädjan 
 
Svenska kommittén mot antisemitism spelar 
utan tvekan en mycket viktig roll i Sverige. 
Det är den enda organisation som konsekvent 
bekämpar antijudiska yttringar och upplyser 
om nazismens och Förintelsens fasor. SKMA, 
vars verksamhet sträcker sig tillbaka till 1983, 
har en unik kunskap och erfarenhet. 
Organisationen samlar flera av landets främsta 
experter på dessa frågor och samarbetar med 
ledande forsknings- och utbildnings-
institutioner i Sverige och utomlands. 
     Om Svenska kommittén mot antisemitism 
inte fanns skulle kampen mot judefientlighet 
kraftigt försvagas och kunskapsspridningen till 
lärare och andra för detta arbete centrala 
grupper allvarligt försämras. Jag påtalar detta 
därför att SKMA:s möjlighet att verka är 

beroende av Ditt stöd. Vår verksamhet 
finansieras helt av frivilliga bidrag. Uteblir det  
finansiella stödet kan arbetet inte drivas vidare. 
     SKMA är helt på det klara med att åtskilligt 
mer kunde göras för att motverka antisemitism. 
Vi har också en rad idéer och projekt som vi 
skulle vilja genomföra men för vilka vi saknar 
resurser. Vi noterar dessutom med oro att de 
problem vi har att bekämpa tenderar att 
förvärras och kan förväntas öka under 
kommande år. SKMA:s behov av ekonomiskt 
stöd är således större än någonsin. 
     Vår vädjan är således rättfram: Tycker Du 
att det arbete Svenska kommittén mot 
antisemitism utför är värdefullt och vill Du se 
att det fortsätter och allra helst utvidgas – bli 
stödmedlem i SKMA eller ge ett bidrag. 
Använd det inbetalningskort som bifogas eller 
betala in Ditt bidrag på plusgiro 30129-1 eller 
bankgiro 861-6112. 
 
Jesper Svartvik 
Ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism 

 
 
 
 
 
 

Utmärkelse till Lena Jersenius 
 

Svenska kommittén mot antisemitism gratulerar Lena Jersenius, kanslichef 
på SKMA, som 2006  tilldelades ett stipendium av Stiftelsen Hela Sverige – 
Artister mot nazister för ett engagerat, långvarigt och målmedvetet arbete för 
att motverka antisemitism och nazism och upplysa om Förintelsen. 
I samband med Förintelsens minnesdag 2007 tilldelades Lena Jersenius 
också en hedersutmärkelse av Föringen Förintelsens Överlevande för sina 
stora insatser i spridandet av kunskap och vård av minnet om Förintelsen. 

 
 
 
 

Ansvarig utgivare: Jesper Svartvik 
Artiklar i Nyhetsbrevet som ej författats av SKMA:s ordförande eller SKMA representerar 

inte nödvändigtvis SKMA:s åsikter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


